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บทคัดยอ(ไทย)

เขตธนบุรีเปนเขตชั้นในเขตหนึ่งที่ไดรับอิทธิพลจากการ
ขยายตัวของกรุงเทพมหานคร ทั้งทางดานเศรษฐกิจและการ
ใชที่ดิน ทําใหการใชที่ดินมีความหนาแนนและเขมขนสูงขึ้น
ซึ่งถาไมมีการควบคุมการใชที่ดินและกําหนดแนวทางการ
พัฒนาที่ถูกตองแลว จะกอใหเกิดปญหาทั้งดานการใชที่ดิน
การจราจรและสภาพแวดลอม เมื่อนําปญหาดังกลาวมา
พิจารณาประกอบกับนโยบายและแผนงานของรัฐ เพื่อเปน
กรอบในการวางแนวทางการใชที่ดินเขตธนบุรีในป พ.ศ. 2544
สําหรับรองรับจํานวนประชากรที่จะเพิ่มขึ้นถึง310,000 คน
อยางมีประสิทธิภาพ และตองการพื้นที่เพื่อรองรับการพัฒนา
ในกิจกรรมประเภทตาง ๆ ไดแก พาณิชยกรรม 629 ไร ที่อยู
อาศัยแบงเปนที่อยูอาศัยหนาแนน 50 คนตอไร มีพื้นที่ 2,755
ไร และที่อยูอาศัยหนาแนนสูง200 คนตอไร มีพื้นที่ 856 ไร
การวิเคราะหศักยภาพพื้นที่ใชเทคนิคThreshold
Analysis,Deiphi Technics และอิทธิพลการขยายตัวของ
กรุงเทพมหานคร การกําหนดรูปแบบการใชที่ดินเขตธนบุรีใช
แนวความคิดCorridor Concept เปนแนวคิดหลักที่ใชในการ
วางแนวทางการใชที่ดินพ.ศ. 2544 โดยกําหนดใหการใชที่ดิน
ทั้งหมดมี 9 ประเภท ไดแกพาณิชยกรรมแบบอาคารสูง พาณิช
ยกรรมแบบอาคารสูงและที่อยูอาศัยหนาแนนสูง พาณิชยกรรม
ที่อยูอาศัยหนาแนน สถาบันราชการ ศาสนสถาน สถาน
พักผอนหยอนใจ สถาบันการศึกษา และยังเสนอมาตรการ
ควบคุมการใชที่ดินและอาคารใหสอดคลองกัน เพื่อให
แนวทางการใชที่ดินเกิดผลในทางปฏิบัติ อันเปนแนวทางใน
การวางแผนการพัฒนาเขตธนบุรีในดานตาง ๆ เชน การ
พัฒนาการคมนาคมขนสง ซึ่งมีการตัดถนนและเชื่อมโยงซอย
ตาง ๆ ที่สําคัญเพื่อชวยระบายการจราจร การปรับปรุงเสนทาง
สัญจรทางน้ํา ทางรถไฟ การพัฒนาชุมชนแออัด การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดจนการพัฒนา
ดานการอนุรักษโบราณสถานและสิ่งแวดลอมใหสามารถ
ประสานสอดคลองกันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยางจริงจัง
THON BURI is one of the inner area districts affectedby
the growth of Bangkok Metropolis in land uses
andeconomical aspects. This results in increasing of
densityand intensity of land use pattern. Without
properdevelopment and control, problems of
unsuitable land uses,traffic congestion and
environmental degradation may arise.To set a
guideline for land use in THON BURI district to theyear
2544 B.E., those problems must be thoroughly
examinedin policy making and planning process by
governmentalagencies concerned to sustain those
310,000 expectingpopulation growth which demand for
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629 rai of commercialland use, 2755 rai of 50
person/rai - density and 856 rai of200 person/rai density residential land use. The analysisdepends on
Threshold Analysis, Delphi Techniques andexpansion
influences of Bangkok Metropolis. Future land
usepatterns in the year 2544 B.E. is based on Corridor
Conceptwhich result in 9 categories of the following
land uses:high-rise commercial area, high-rise
commercial- residentialarea, regular commercial area,
high-density residentialarea, governmental institutes
area, religions institutesarea, educational institutes
area, and recreation area.Measures for land use and
buildings controls are alsosuggested, including other
development programs such as newroads proposing
and existing roads linking network torelease traffic
congestion, establishing of waterwaytransport and
railway commuter systems, blight areasimprovement,
public utilities and facilities development,historical
places and environmental conservation. Thesesubjects
are to be addressed for the most effective andefficient
development of the study area and the city ofBangkok
as a whole

